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RESUMO
Diante do fenômeno da globalização são crescentes as operações comerciais e trocas de serviço transnacionais, pelo
que as relações consumeristas não mais se limitam ao âmbito estatal. Nessas relações o consumidor se encontra em
situação de vulnerabilidade, principalmente quando adquire produtos de empresas transnacionais. O Mercosul é um
bloco  econômico  que  pretende  o  livre  comércio  entre  seus  Estados-membros,  pelo  que  consequentemente  serão
firmadas vendas e prestações de serviços entre suas empresas e cidadãos. Assim, percebe-se imperioso que haja um
direito consumerista no Mercosul para a proteção desses cidadãos e também como forma de alcance dos objetivos do
Tratado de Assunção que deu origem ao bloco econômico.
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1 INTRODUÇÃO

O Direito Internacional contemporâneo reconhece a complexidade das relações sociais e a
ampliação da interrelação entre os Estados que se descobriram, especialmente após o processo de
industrialização,  em um convívio  de  interdependência  na  produção  de  bens  e  outros  aspectos
econômicos.

Essa  dependência  multilateral  entre  os  Estados  envolve  também  a  interdependência  di
comércio e do consumo, que José Eduardo Faria (2000, P. 8) trata como uma mundialização da
economia, em que há a internacionalização dos mercados que ultrapassam os limites territoriais
estatais.

De fato, a globalização transformou significativamente diversos ramos das relações humanas
de forma que o modo de produção transnacional somado a um aumento da circulação de capital
para fora dos limites estatais faz com que empresas globais concentrem um poder econômico maior
do que o de muitos países. (MUNIZ; TORRES, 2014, p. 26)

SILVEIRA NETO afirma que diante desse fenômeno complexo o consumidor se encontra em
circunstância  de  maior  vulnerabilidade,  haja  vista  o  fortalecimento  dos  fornecedores  com  a
ampliação do espaço de produção e oferta mundial (2002, p. 7).

Uma solução encontrada pelos Estados que, dentre outras consequências,  os possibilitou
fazer frente a essas grandes empresas globais com enorme poderio econômico foi a concentração
em blocos econômicos, como por exemplo a União Europeia e o Mercosul, este último resultado da
união entre Brasil,  Paraguai,  Argentina e Uruguai,  criado por meio da assinatura do Tratado de
Assunção no ano de 1991. MARQUESI, MONTEIRO e VERONESE tratam do tema como uma onda
de regionalização para proteger a economia (2015, p. 6).

O Mercosul foi criado diante dessa perspectiva de criação de um Mercado Comum do Sul
com o objetivo principal de promover a integração dos Estados Partes pela livre circulação de bens,
serviços e fatores produtivos, do estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum, da eleição de uma
política  comercial  comum,  da  coordenação  de  políticas  macroeconômicas  e  setoriais  e  da
harmonização de legislações nos pontos propícios.1

1 Disponível em: < http://www.mercosul.gov.br/saiba-mais-sobre-o-mercosul>. Acesso em 17 de jul. de 2017.
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Batisti explica que esse objetivo do órgão demonstra a necessidade de se estipularem regras
consumeristas comuns a fim de que esse mercado comum possa se viabilizar, e considera que o
interesse por um Regulamento Comum de Defesa do Consumidor é proveniente da necessidade de
sustentar a própria existência do Mercado Comum (1998, p. 417).

Inclusive há a inscrição no parágrafo sétimo do preâmbulo do Tratado de Assunção de que
uma das motivações  para  a  assinatura  do  Tratado se  deu  porque os  Estados encontravam-se
“Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento científico e tecnológico dos Estados-
partess e de modernizar suas economias para ampliar a oferta e a qualidade dos bens de serviços
disponíveis, a fim de melhorar as condições de vida de seus habitantes”. 

Evidente, portanto, que o Tratado considera que a ampliação da oferta e da qualidade de
bens e serviços contribui para a melhoria das condições de vida dos habitantes, o que nos permite
concluir,  por  meio  de  interpretação  extensiva,  ser  importante  ao  Mercosul  estabelecer  regras
consumeristas comuns.

É que com o aumento do comércio aumentam as queixas consumeristas e, sendo o Mercosul
uma  entidade  intergovernamental  com  personalidade  jurídica  de  direito  internacional  (BATISTI,
1998, p. 415), as normas internas dos países não são suficientes para satisfazer a todos os conflitos
consumeristas existentes e que possam vir a existir no âmbito do bloco econômico. E a proteção do
consumidor é essencial à melhoria de sua qualidade de vida (PAUSE, 2015, p. 4).

Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva estudar a legislação consumerista no âmbito do
Mercosul e averiguar, além do motivo de sua escassez, possíveis soluções para expandi-la, a fim de
contribuir  para  a  integração  econômica  dos  Estados-partes  do  Mercosul  e  de  garantir  maior
segurança a seus cidadãos consumidores.

A escolha do tema decorre da sua relevância e atualidade pois o comércio internacional é
crescente e, conforme se demonstrará, deve ser progressivo o aumento das normas que protegem o
consumidor, que não raro se encontra em situação de vulnerabilidade.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para o desenvolvimento deste artigo, por meio do método indutivo observou-se as regras que
regem o Mercosul  e  a escassa legislação consumerista  do  bloco para,  em seguida,  formular  a
hipótese  do  porquê  desse  acontecimento  e  de  como  melhorar  a  proteção  do  consumidor  do
Mercosul. Simultaneamente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com a análise da legislação do
Mercosul  e  de  seus  Estados-membros  bem  como  obras  sobre  o  tema.  Utilizou-se  como
fundamentação teórica principal os ensinamentos de Leonir Batisti.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 A HARMONIZAÇAÕ LEGISLATIVA NO MERCOSUL

Duas das principais modalidades de consumo transnacional  são a compra de produto ou
serviço  diretamente  no  exterior  por  adquirente  final  e  o  consumo  de  mercadorias  à  distância
(CARVALHO  DE  VASCONCELOS,  2010,  p.  1).  A  essas  duas  hipóteses  se  encaixam  os
consumidores cidadãos dos Estados-partes do MERCOSUL, principalmente em razão da recente
expansão da informática e da internet.

De acordo com MARTINS (2002, p. 80), “a consequência da implantação do Mercosul deveria
ser a de que se passaria a ter um consumidor latino-americano, com direitos iguais nas relações de
consumo realizadas na Região, e não mais apenas um consumidor nacional de cada país,  com
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prerrogativas e direitos distintos”,  em evidente busca pela uniformização das legislações com o
objetivo de garantir a segurança do consumidor do Mercosul.

Ainda assim, o Mercosul  possui  normas escassas a respeito da proteção do consumidor.
Alguns pesquisadores o comparam com a União Europeia para averiguar o motivo desta ocorrência,
contudo, apesar de serem ambos blocos econômicos, sua constituição é diversa e, por isso, os
procedimentos de um muitas vezes não são aplicáveis ao outro.

É que a União Europeia adota o modelo institucional da supranacionalidade, ao contrário do
Mercosul, que não a adotou por motivos de ordem constitucional, uma vez que a supranacionalidade
consiste na prevalência das normas comunitárias sobre as nacionais, o que contraria as disposições
constitucionais de alguns países formadores do bloco, como o Brasil, por exemplo (MARTINS, 2002,
p. 76).

As normas do Mercosul devem ser incorporadas pelos ordenamentos jurídicos internos dos
Estados-partess, ou seja, não são autoaplicáveis (BATISTI, 1998, p. 415), ao contrário do que ocorre
com a União Europeia. Por adotar o modelo institucional da intergovernabilidade, o Mercosul utiliza o
sistema  da  harmonização  das  legislações,  conforme  delimitado  no  Tratado  de  Assunção  o
compromisso  dos  Estados-partes  do  Mercosul  em  harmonizar  suas  legislações  nas  áreas
determinantes ao processo de integração.

Também  o  Protocolo  de  Ouro  Preto,  ao  regular  a  organização  estrutural  do  Mercosul,
determina  que  a  Comissão  Parlamentar  Conjunta  do  Mercosul  auxiliará  na  harmonização  das
legislações, conforme requerido pelo processo de integração (A. PIRIS, 2004, p.  7).  E a melhor
forma de se alcançar essa necessária harmonização seria a partir de uma convenção ou lei uniforme
para propor normas básicas em assuntos relevantes, afirmam alguns pesquisadores (MARQUESI;
MONTEIRO; VERONESI, 2015, p. 12).

Para  que  se  alcance  essa  harmonização  legislativa,  então,  no  sistema  do  Mercosul,  é
necessária a concordância de todos os Estados-partes do bloco (BATISTI, 1998, p. 439). Atualmente
são esses o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina, diante da suspensão da Venezuela do bloco
por motivos de ruptura da ordem democrática, no dia 05 de agosto de 20172.

No âmbito das normas consumeristas, entretanto, os Estados-partess do bloco econômico
enfrentam  dificuldades  para  criar  normas  de  proteção  ao  consumidor,  pois  possuem  grandes
diferenças em suas legislações internas quanto à matéria. 

O Brasil  é  o  país  mais  protecionista,  possui  um Código de Defesa do Consumidor,  mas
algumas de suas regras, como por exemplo a possibilidade de inversão do ônus da prova, não
agradam os outros componentes do Mercosul (ETCHEVERRY, 1998, p.  215),  e possui previsão
expressa em sua Constituição sobre a proteção consumerista, nos artigos 5º,  inciso XXXII;  150,
parágrafo  5º  e  170,  inciso  V,  além  de  outras  normas  protetivas  indiretas  espalhadas  pela
Constituição.

A Constituição da Argentina trata do direito do consumidor de forma mais abrangente que a
Constituição brasileira, no artigo 42 da mesma. O Estado argentino também possui lei própria que
trata do direito do consumidor, a Lei n. 24.240/93. Contudo, na Argentina é considerado consumidor
apenas aquele que contrata a título oneroso. Um terceiro que recebe um presente, por exemplo, não
é alcançado por esta proteção.

Na mesma linha, o Paraguai trata da proteção do consumidor nos artigos 27, 38 e 72 de sua
Constituição, além da Lei de Defesa do Consumidor e Usuário de 1998. Somente a Constituição
uruguaia  não  faz  qualquer  menção  à  proteção  do  consumidor.  Possui  alguns  artigos  que

2 “Mercosul  impõe  nova  suspensão  à  Venezuela”.  Disponível  em:  <
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2017/08/05/reuniao-da-cupula-do-mercosul-decide-
pela-suspensao-politica-da-venezuela.htm>. Acesso em 06 de ago. de 2017.
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indiretamente tratam da matéria - artigos 24, 44 e 52. O Uruguai também não tem lei específica para
a proteção do consumidor (MARTINS, 2002, p. 88).

Todavia ainda há esperanças para a harmonização da legislação consumerista no Mercosul.
Em 1993 o Grupo Mercado Comum instituiu a Comissão de Estudos do Direito do Consumidor para
elaborar “Pautas Básicas de Defesa do Consumidor no Mercosul”.  No mesmo ano foi  editada a
Resolução n. 06/93 que aprovou o acordo sanitário e fitossanitário para aplicação sobre os produtos
comercializados no bloco econômico, o que incorre na proteção da vida e da saúde do consumidor
latino-americano.

Logo em seguida foi elaborada a Resolução n. 124/96 que contém os direitos básicos do
consumidor, com foco principalmente na proteção da saúde e da vida do consumidor, no direito à
informação, na proteção contra publicidade enganosa e na reparação de danos morais e materiais
(GARCÍA JUNIOR, 1999, p. 73).

Essa mesma Resolução n. 123/96 aprovou o conceito de consumidor como “pessoa física ou
jurídica que adquire  ou  utiliza  produtos ou serviços  como destinatário  final  em uma relação de
consumo  ou  em  função  dela”,  equiparados  à  coletividade  de  pessoas,  determináveis  ou  não,
expostas às relações de consumo. Essa definição do conceito é mais abrangente que a brasileira
porque inclui também um terceiro que recebeu um presente, por exemplo.

Foram definidos ainda os conceitos de fornecedor, de relação de consumo como o “vínculo
que se estabelece entre o fornecedor que, a título oneroso, fornece um produto ou presta um serviço
a quem o adquire ou utiliza como destinatário final” e produto (BATISTI, 1998, p. 422-424).

Percebe-se,  então,  que  apesar  de  lento,  o  processo  de  harmonização  da  legislação
consumerista do Mercosul é possível e viável, conforme se demonstrará mais adiante uma síntese
da evolução cronológica da proteção do consumidor no bloco econômico.

3.2 A CRÍTICA À PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR COMO UMA BARREIRA NÃO TARIFÁRIA AO
COMÉRCIO

Outro entrave à elaboração de normas consumeristas para o Mercosul é a crença de alguns
estudiosos de que isto seria um impasse para que o bloco atingisse seu objetivo de livre comércio,
pois acreditam na possibilidade de as regras consumeristas atuarem como uma espécie de barreira
não tarifária aos produtos comercializados no bloco (ALMEIDA, 1993, p. 13).

Marques (1993, p. 41-44) demonstra a preocupação de que normas consumeristas possam
impor barreiras de origem não alfandegária à circulação de produtos no âmbito do Mercosul, o que
poderia ser prejudicial à economia do bloco como um todo e também dos Estados-partes. A autora
relembra o exemplo da Comunidade Europeia, que fornece as diretivas mínimas que os Estados
devem seguir, de modo que caso um Estado queira avançar além disso no âmbito sua legislação
interna isso lhe é permitido.

Ocorre que os países da Comunidade Europeia introduziram em suas Constituições normas
permitindo a eficácia imediata das leis obrigatórias formuladas pela Comunidade, seguindo a teoria
monista.  Há,  então,  a  primazia  do  direito  comunitário,  o  que  não  acontece  no  Mercosul,  que,
conforme  exposto  anteriormente,  se  utiliza  do  modelo  institucional  da  intergovernabilidade  e
depende da ratificação de suas normas pelos Estados-partes.

Contudo,  há  que  se  considerar  que  uma  das  finalidades  do  Mercosul  é  a  melhoria  da
qualidade de vida dos cidadãos dos Estados-membros, ou seja, suas metas não são puramente
econômicas. Assim, é imprescindível ao bloco encontrar um método para a integração econômica
por meio do Mercado Comum do Sul sem que os consumidores sejam prejudicados, pois as normas
consumeristas contribuem para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos (PAUSE, 2015, p. 4).
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Deste modo, ainda que o Mercosul não se utilize do modelo da supranacionalidade é possível
e necessário alcançar bases mínimas para a proteção do consumidor para que os objetivos do bloco
sejam alcançados, independentemente da possibilidade de inferir no comércio.

De fato, as normas consumeristas no Mercosul atuam de forma a melhorar os produtos e
serviços oferecidos, pois os comerciantes e prestadores de serviços são compelidos a aprimorar
seus bens e atividades ofertados aos consumidores.

É nesse sentido que se posiciona MARQUES (1993, p. 56-57) ao concluir que há perigo de
retrocesso jurídico se os governos envolvidos priorizassem a função econômica do direito e não a
função social do mesmo, esquecendo-se do objetivo de melhoria da qualidade de vida da população
do Mercosul, que deve ser observada, pois há previsão no Tratado de Assunção do objetivo de
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos do bloco.

Batisti  (1998,  p.  443-444),  sob essa mesma ótica,  defende a proteção do consumidor  no
âmbito do Mercosul:

A  normatização  mediante  um Regulamento  Comum  de  Defesa  do  Consumidor  nasce  da
imprescindível necessidade de alimentar a própria existência do Mercado Comum, mediante a
defesa da competição e da igualdade para a livre concorrência, assim como da necessidade de
elevar  a  qualidade  de  vida  no  seio  do  mercado,  através  dessa  proteção  dos  habitantes
enquanto consumidores. Do ângulo destes, interessa reduzir a incerteza em relação aos vícios
e defeitos, às garantias dos produtos, critérios de validade e de oferta, de publicidade, etc. 

Há que se considerar, ainda, que o Mercosul busca o desenvolvimento dos Estados que o
compõe. Nas palavras de Cristiane Derani (2008, p. 226), “desenvolvimento econômico é garantia
de um melhor nível de vida coordenada com equilíbrio na distribuição de renda e de condições de
vida mais saudáveis (...) o grau de desenvolvimento é aferido sobretudo pelas condições materiais
de que dispõe uma população para o seu bem-estar”, ou seja, atualmente não mais se mede o
desenvolvimento dos países ou até mesmo de blocos econômicos somente pelo fator aumento do
nível de riqueza. Outras variáveis, como o bem-estar da população – em outras palavras, a melhoria
de sua qualidade de vida – devem ser consideradas para aferir o desenvolvimento do Mercosul.

Fala-se, atualmente, em desenvolvimento sustentável e não mais apenas desenvolvimento.
Esse primeiro, de acordo com Sachs (2002, p. 35-36), envolve o desenvolvimento social, econômico
e ecológico.

Assim, considera-se que as regras de proteção ao consumidor, como contribuintes para o
aumento da qualidade de vida dos mesmos, são fator essencial para que se alcance o objetivo do
Mercosul de promover o aumento da qualidade de vida dos cidadãos de seus Estados-partes e,
considerando o atual conceito de desenvolvimento que envolve não somente o aspecto econômico,
mas também o social, não há que se falar em prejuízo ao desenvolvimento do bloco econômico
pelas normativas consumeristas.

3.3 A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NO MERCOSUL

Por  meio  do  estipulado  no  artigo  1º  da  Resolução  n.  126/94  do  Mercosul  foi  criada  a
Comissão de Defesa do Consumidor que deveria dar continuidade às pesquisas talhadas à criação
de um regulamento comum para a defesa do consumidor no Mercosul, que deveria ser apresentado
na XVIII reunião ordinária do Grupo Mercado Comum em 1995.

A mencionada Resolução ressaltava, ainda, que cada Estado-parte aplicaria sua legislação de
defesa  do  consumidor  e  regulamentos  técnicos  relacionados  aos  produtos  e  serviços
comercializados  em  seu  território,  enquanto  um  regulamento  comum  para  a  defesa  do
consumidor no MERCOSUL não fosse aprovado. (GAIO JUNIOR, 2014, p.198)
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Assim, tentou-se formular pelo Protocolo de Santa Maria que os Estados-partess, cientes da
necessidade de proteger o consumidor, instituiriam “regras comuns sobre jurisdição internacional em
matéria de relações de consumo derivadas de contratos entre fornecedores de bens ou prestadores
de serviços e consumidores ou usuários,”  ressaltando-se,  ainda,  a  relevância do contrato como
instrumento jurídico no contexto do processo de integração dos Estados-membros do Mercosul, em
especial  no  que se  refere  aos negócios  internacionais.  (MARQUESI,  MONTEIRO,  VERONESE,
2015, p. 10)

Nesse meio tempo, em 1996 a resolução n. 123 estabeleceu os conceitos de consumidor,
fornecedor, produto e relação de consumo, consoante relatado anteriormente. Na sequência, em
1997 o protocolo foi recusado porque acabaria por reduzir os direitos dos consumidores brasileiros
que possuem uma proteção extensiva no âmbito interno de seu país. 

Um pouco mais adiante, em 15 de dezembro de 2000, foi assinada na cidade de brasileira de
Florianópolis a Declaração Presidencial de Direitos Fundamentais dos Consumidores do Mercosul,
que demarcou os pilares fundamentais para a harmonização das legislações nos Estados-partes do
Mercosul.  Nos  considerandos  dessa  Declaração  consta  “Que  a  defesa  do  consumidor  é  um
elemento  indissociável  e  essencial  do  desenvolvimento  econômico  equilibrado  e  sustentável  do
MERCOSUL”, o que traduz a imperiosidade da defesa do consumidor no âmbito do Mercosul.

Esse mesmo documento elencou os direitos do consumidor do bloco econômico em onze
incisos:

Que se devem realizar  esforços no MERCOSUL a favor  da harmonização das legislações
nacionais de defesa do consumidor, reafirmando a vontade política de seus governantes de
avançar nesse processo, com a finalidade de melhorar a qualidade de vida dos consumidores
da região; DECLARAM: 
A defesa do consumidor no MERCOSUL contemplará os seguintes direitos fundamentais - sem
exclusão de outros - levando em conta o compromisso de harmonizar progressivamente as
respectivas legislações: 
a) à proteção eficaz da vida, da saúde e da segurança do consumidor e do meio ambiente
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços; 
b) ao equilíbrio nas relações de consumo, assegurado o respeito aos valores de dignidade e
lealdade, com fundamento na boa fé, conforme a legislação vigente em cada Estado Parte; 
c) ao fornecimento de serviços – tanto públicos como privados – e produtos em condições
adequadas e seguras; 
d) de acesso ao consumo com liberdade de escolha, sem discriminações e arbitrariedades; 
e) à efetiva prevenção e reparação por danos patrimoniais e extra-patrimoniais causados ao
consumidor e à sanção dos responsáveis; 
f) à educação para o consumo e ao fomento no MERCOSUL do desenvolvimento de entidades
que tenham por objetivo a defesa do consumidor; 
g) à informação suficiente, clara e veraz; 
h)  à  proteção  contra  a  publicidade  não  permitida,  conforme a legislação  vigente  em cada
Estado Parte, de produtos e serviços; 
i) à proteção contra práticas abusivas e métodos coercitivos ou desleais; 
j) à proteção contra cláusulas contratuais abusivas, conforme a legislação vigente em cada
Estado Parte; 
k)  à facilitação do acesso aos órgãos judiciais  e administrativos e a meios alternativos de
solução de conflitos, mediante procedimentos ágeis e eficazes, para a proteção dos interesses
individuais e difusos dos consumidores. 

Esta declaração foi uma tentativa bem-sucedida de harmonizar os direitos mais básicos do
consumidor garantidos pelos Estados-partes do bloco econômico, e desde então pode ser suscitada
por quaisquer consumidores latino-americanos do bloco.

Atualmente ainda são registrados novos direitos dos consumidores e regras que acabam por
indiretamente  protegê-los,  como  por  exemplo  a  resolução  n.  22/2016  que  estabeleceu  novos
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requisitos fitossanitários para a Lycine Max (soja), segundo os países de destino e de origem, para
os Estados-partess,  e  a  resolução  n.  029/2015 que  firmou  os  requisitos  de boas práticas  para
organização e funcionamento dos serviços de terapia intensiva adulto, pediátrica e neonatal.

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto, nota-se que atualmente o Mercosul possui algumas regras consumeristas,
sendo  que  a  maioria  delas  se  relaciona  à  saúde  e  à  segurança  do  consumidor.  Porque  as
resoluções dependem de consenso dos Estados-membros para serem aprovadas, considera-se que
já é um avanço estabelecer bases mínimas para as regras consumeristas aplicáveis ao bloco, por
meio da harmonização das legislações.

É que o desenvolvimento da proteção jurídica do consumidor tem como consequência uma
melhoria na qualidade de vida do cidadão e no desenvolvimento sustentável do bloco, de modo que
essa base mínima de direito consumerista  no Mercosul  seria  um modo de atingir  esse objetivo
contido no Tratado de Assunção.

Por  esse mesmo motivo se rejeita  a  ideia  de que a expansão das regras consumeristas
poderia  ser  prejudicial  ao  desenvolvimento  do  bloco,  pois  há  que  se  considerar  que  o
desenvolvimento envolve muito mais que o crescimento financeiro e que o Mercosul é comprometido
com outros objetivos que não se classificam como estritamente econômicos.
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